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ОП „ИНОВАЦИИ И КОНКУРЕНТОСПОСОБНОСТ“ 2014-2020 

ПРОЦЕДУРА: „ПОДКРЕПА НА МИКРО И МАЛКИ ПРЕДПРИЯТИЯ ЗА ПРЕОДОЛЯВАНЕ 

НА ИКОНОМИЧЕСКИТЕ ПОСЛЕДСТВИЯ ОТ ПАНДЕМИЯТА COVID-19“ 

 

Обявяване на процедурата: 11 май 2020 г. 

Краен срок за подаване на проектните предложения: 16:30 часа на 30.05.2020г. 

Цел на процедурата: Подкрепата по процедурата се изразяват в постигане на 

положителен ефект по отношение микро и малки предприятия за преодоляване на 

икономическите последствия от пандемията COVID-19 и стабилност на работни места. 

В резултат от изпълнението на процедурата се очаква предприятиятията, получили 

подкрепа да продължат дейността си поне 3 месеца след приключване на проекта. 

Размер на безвъзмездната финансова помощ по процедурата: 

Общ размер на 

безвъзмездната финан-

сова помощ (100%) 
Средства от ЕСФ (85%) 

Национално съфинанси-

ране (15%) 

173 000 000 лева  147 050 000 лева 25 950 000 лева 

Помощ под формата на преки, безвъзмездни средства съгласно „Временна рамка за 

мерки за държавна помощ в подкрепа на икономиката в условията на сегашния епи-

демичен взрив от COVID-19“ от 19.03.2020 г 

Минимален и максимален размер на безвъзмездната финансова помощ за конкретен 

проект: 

• Минимален размер на безвъзмездната финансова помощ (БФП) – 3 000 лв. 

• Максимален размер на безвъзмездната финансова помощ (БФП) – 10 000лв. 

Максимален интензитет на помощта- 100% 

Заявената безвъзмездна финансова помощ от кандидата не може да надвишава 

10% от оборота за 2019 г. 

 

Допустими кандидати:  

1. Допустими по настоящата процедура за подбор на проекти са само кандидати, кои-
то са търговци по смисъла на Търговския закон или Закона за кооперациите или са 
еквивалентно лице по смисъла на законодателството на държава-членка на Евро-
пейското икономическо пространство; 

2.  Допустими по настоящата процедура за подбор на проекти са само кандидати, ко-
ито са регистрирани преди 01.07.2019 г. и са осъществявали стопанска дейност. 

3. Допустими по настоящата процедура за подбор на проекти са само кандидати, кои-
то отговарят на изискванията за микро или малко предприятие съгласно Закона за 
малките и средни предприятия и Препоръка на Комисията от 6 май 2003 г. относно 
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определението за микро-, малки и средни предприятия (ОВ L 124, 20.5.2003 г., стр. 
36). 

4. Кандидати могат да участват в процедурата за подбор на проекти и да получат без-
възмездна финансова помощ, в случай че не са недопустими кандидати съобразно 
демаркационната линия с други планове и програми, финансирани със средства на 
ЕС. 

5. Кандидати, които са регистрирали спад поне 20% в оборота за месец април спрямо 
средно аритметичния месечен оборот през 2019 г. 

6. Към 31 декември 2019 г. кандидатите не са в затруднено положение (по смисъла 

на Общия регламент за групово освобождаване - чл. 2, т. 18 от Регламент (ЕС) 

№651/2014 на Комисията). 

Клонове на юридически лица, регистрирани в България, не могат да участват в про-

цедурата за подбор на проекти поради липсата на самостоятелна правосубектност 

С оглед избягване на припокриването на интервенциите между Оперативна 

програма „Иновации и конкурентоспособност” 2014-2020 и Програмата за 

развитие на селските райони 2014-2020, подкрепа по настоящата процедура за 

подбор на проекти не могат да получават кандидати, които са: 

▪ микропредприятия по смисъла на чл. 3-4 от Закона за малките и средните 

предприятия, които имат седалище или клон със седалище на територията на 

селски район, съгласно определението в т. 8.1. Описание на общите условия от 

Програмата за развитие на селските райони за периода 2014 – 2020 г. и са заявили 

за подпомагане дейности по проекта, които ще се осъществяват в община на 

територията на селските райони в Република България.  

Изисквания към кандидатите: 

▪ Подадена Годишна данъчна декларация за 2019 г. пред НАП, съобразно разпоред-
бите на ЗКПО/ЗДДФО; 

▪ Минимален оборот на кандидатите за 2019 г. – 30 000 лв. 

Допустими дейности: Неприложимо 
 

Допустими разходи: 

Разходи, необходими за преодоляване на недостига на средства или липса на 
ликвидност, настъпили в резултат от епидемичния взрив от COVID-19, както следва: 

▪ Разходи за закупуване на стоки, суровини и материали; 
▪ Разходи за външни услуги (вкл. режийни разходи); 
▪ Разходи за персонал  (вкл. разходи за възнаграждения и разходите за осигури-

телните и здравни вноски за сметка на работодателя, с изкл. на разходите за 
персонал подпомогнат по мярката 60/40). 

 

Недопустими разходи: 
▪ разходи за дейности, които са започнати и/или физически завършени или изцяло 

осъществени преди 13.03.2020 г., независимо дали всички свързани плащания са 
извършени  
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▪ всички разходи, които не попадат в обхвата на допустимите разходи, необходими 

за преодоляване на недостига на средства или липса на ликвидност, настъпили в 

резултат от епидемичния взрив от COVID-19. 

Минимален и максимален срок за изпълнение на проекта: 

Продължителността на изпълнение на всеки проект не следва да надвишава 3 (три) 

месеца, считано от датата на влизане в сила на административния договор за предос-

тавяне на безвъзмездна финансова помощ. 

 

mailto:office@euconsult.bg

